
 

                 GRADONAČELNIK 

Klasa:022-01/20-01/01 

Ur.broj:2142/01-02/1-20-149- 100 

Krk, 30. studenog  2020. 

                

Z A P I S N I K 

 

sa 149. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. studenog (ponedjeljak) 2020. godine u 

Maloj vijećnici Grada Krka. 

 

Kolegij u 09,00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da 

Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika Grada 

Krka, Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić, 

pročelnik JUO, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Dinka 

Pejnović, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Radmila Živanović Čop, 

voditeljica Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Igor Hrast, stručni suradnik 

Odsjeka za gospodarstvo za lokalni ekonomski razvoj, Mladena Matejčić, viši stručni 

referent  u Odsjeku  općih, pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić, osoba za 

održavanje internet stranica Grada Krka. 

 

Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je 

sljedeći 

D N E V N I    R E D 

1. Odsjek za proračun i financije:  

a) Prijedlog Ugovora o uporabi sustava www. moj - eračun.hr, dostavljen od tvrtke 

Elektronički računi d.o.o. iz Zagreba; 

b) Prijedlog Nacrta Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2020. 

godinu. 

2. Odsjek za komunalno gospodarstvo:  

a) Zidarski obrt „Zidar Ivo“ iz Vrha- ponuda  za sanaciju kamenog partera u dijelu 

ulice N.U. Algarottija ispred kbr. 6. u gradu Krku; 

b) Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha – ponuda za uređenje kape potpornog zida ispod 

Općeg polja na Gradskom groblju u Krku. 

3. Tvrtka Lama d.o.o. – ponuda za produljenje antivirusnih licenci Trend Micro.   

4. Tvrtka Lama d.o.o. – ponuda za produljenje Veeam licenci. 



5. Boćarski klub „Krk“ iz Krka – zamolba za zamjenu električnog bojlera za 

potrebe Boćarskog kluba „Krk“ u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u 

gradu Krku. 

6. Razmatranje općih akata dostavljenih od Gradske knjižnice Krk i to: Pravilnik o 

ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja 

djelatnosti i Pravilnik o radu. 

7. Prijedlog Odsjeka za proračun i financije o isplati sredstava za dar djeci 

zaposlenika (službenika) Grada Krka i proračunskih korisnika. 

8. Informacije Pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenoj ostavci nositelja 

Kandidacijske liste grupe birača  Davida Mrakovčića, iz Krka, na mjesto 

Gradskog vijećnika. 

9. Razmatranje načelne Upute Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, u vezi nadzora općeg akta: Odluke o privremenoj zabrani 

izvođenja građevinskih radova. 

10. Odsjek za gospodarstvo:  

a) Razmatranje hodograma aktivnosti prilikom uvođenja aplikacije E Udruge; 

b) D. J. iz Krka- zamolba  za postavu stupa javne rasvjete na parkingu prema ulazu u 

zgradu Fani 1 u Kvarnerskoj ulici u gradu Krku. 

Ad 1. 

Prijedloge Odsjeka za proračun i financije obrazložila je Dinka Pejnović, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće  

Z a k l j u č k e  

a) Prihvaća se prijedlog Ugovora o uporabi sustava www. moj - eračun.hr, 

dostavljen od tvrtke Elektronički računi d.o.o. iz Zagreba. 

Ugovorom se ugovara paket Basic Micro 150 na rok od 24 mjeseca – vidi prilog 

predmetni prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ovog zaključka.   

 

b) Prima se na znanje prijedlog Nacrta Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna 

Grada Krka za 2020. godinu – vidi prilog predmetni Nacrt koji čini sastavni dio 

ovog zaključka.  

 

Ad 2. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Džimi Skomeršić, te 

je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ iz Vrha, za sanaciju kamenog 

partera u dijelu ulice N.U. Algarottija ispred kbr. 6. u gradu Krku, u iznosu od 

1.120,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 



b) Prihvaća se ponuda Zidarskog obrta „Zidar Ivo“ vl. V. K.  iz Vrha za uređenje 

kape potpornog zida ispod Općeg polja na Gradskom groblju u Krku, u iznosu 

od 16.485,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.  

 

Ad 3. 

Ponudu tvrtke Lama d.o.o. za produljenje antivirusnih licenci Trend Micro, obrazložio je 

Zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za produljenje antivirusnih licenci Trend Micro 

u iznosu od 7.822,50 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 4. 

ponude tvrtke Lama d.o.o. za produljenje Veeam licenci obrazložio je Zamjenik 

gradonačelnika Čedomir Miler, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prihvaća se ponuda tvrtke Lama d.o.o. za produljenje Veeam licenci u iznosu od 

8.120,00 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

Ad 5. 

Zamolbu Boćarskog kluba „Krk“ iz Krka za zamjenu električnog bojlera za potrebe 

Boćarskog kluba „Krk“ u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu Krku, 

obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Na temelju zamolbe Boćarskog kluba „Krk“ iz Krka za zamjenu električnog bojlera za 

potrebe Boćarskog kluba „Krk“ u sklopu Sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ u gradu 

Krku, prihvaća se ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. u iznosu od 1.521,11 kn u koji iznos je 

uključen iznos PDV-a.  

Ad 6. 

Opće akte dostavljene od Gradske knjižnice Krk i to: Pravilnik o ostvarivanju i načinu 

korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti i Pravilnik o radu, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje dopis Gradske knjižnice Krk  o dostavi općih akata i to: Pravilnik o 

ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti i 

Pravilnik o radu.  

 



Ad 7. 

Prijedlog Odsjeka za proračun i financije o isplati sredstava za dar djeci zaposlenika 

(službenika) Grada Krka i proračunskih korisnika, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon 

rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Obzirom da su u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu osigurana sredstva za isplatu  

sredstava za dar djeci zaposlenika (službenika) Grada Krka i proračunskih korisnika, 

prigodom Dana Sv. Nikole odobrava se isplata u iznosu od 600,00 kn za svako dijete 

koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje  godina starosti.    

Ad 8. 

Informaciju o zaprimljenoj ostavci nositelja Kandidacijske liste grupe birača  Davida 

Mrakovčića, iz Krka, na mjesto Gradskog vijećnika,  obrazložio je Marinko Bajčić, te je 

nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje informacija Pročelnika JUO Grada Krka o zaprimljenoj ostavci 

nositelja Kandidacijske liste grupe birača  Davida Mrakovčića, iz Krka na mjesto 

Gradskog vijećnika. 

Obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka za pripremu Odluke o razrješenju i 

imenovanju člana Gradskog vijeća,  sukladno Zakonu o  lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19).   

Ad 9.  

Načelnu uputu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u vezi 

nadzora općeg akta: Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, obrazložio 

je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći  

Z a k l j u č a k    

Prima se na znanje Načelna uputa Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, KLASA: 040-01/20-01/88, URBROJ:531-07-1-20-2 , od 03. ožujka 

2020. godine vezi nadzora općeg akta: Odluke o privremenoj zabrani izvođenja 

građevinskih radova.  

Obvezuje se Pročelnik JUO Grada Krka za izradu novog prijedloga Odluke 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka u 2021. 

godini.   

 



 

Ad 10. 

Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon rasprave 

Gradonačelnik donio sljedeće 

Z a k l j u č k e   

a) Grad Krk uskoro će objaviti natječaj na Javni poziv za financiranje javnih 

potreba u 2021. godini. 

Prijave Udruga  na  Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2021. godini, 

Grad Krk zaprimati će putem aplikacije E udruge.  

 

Članovi Udruga koji trebaju tehničku pomoć i konzultacije pri podnošenju 

prijave za rad u  aplikaciji, mogu se obratiti JUO, Odsjeku za društvene 

djelatnosti, uz prethodnu najavu.  

 

b) Na temelju zamolbe D. J. iz Krka, za postavu stupa javne rasvjete na parkingu 

prema ulazu u zgradu Fani 1 u Kvarnerskoj ulici u gradu Krku, odobrava se 

ponuda tvrtke Elan d.o.o. iz Malinske za postavu stupa javne rasvjete u iznosu od 

15.193,75 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.  

 

Također, obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da zatraži ponudu tvrtke Elan 

d.o.o. za postavu stupa javne rasvjete u Odvojku Plavničke ulice u gradu Krku, 

na poziciji gdje je već pripremljen temelj za javnu rasvjetu između obiteljskih 

kuća S. i C.  

 

 

 

 

Kolegij gradonačelnika dovršen je u  12, 15 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA                                                                 GRADONAČELNIK 

 

     Mladena Matejčić                                                                           Darijo Vasilić, prof. 

 

 

 

 

 

 



 

 


